
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเนื่องในวันคลาย    

วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ในสวนของกองทัพอากาศ โดยมี คุณปญญดาว ธูปะเตมีย   

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ พรอมดวยนายทหารผูใหญ ของกองทัพอากาศ และภริยา รวมพิธี   

เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ  และบริเวณหนากองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
พิธีเปดการแขงขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธ ีประจําป ๒๕๖๕ 

   

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันการปฏิบัติการ       

ทางอากาศยุทธวิธ ีประจําป ๒๕๖๕  เมื่อวันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามฝกใชอาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี 

โดยภายหลังพิธีเปดการแขงขันฯ กองทัพอากาศไดจัดใหมีการสาธิตการใชกําลังทางอากาศของฝูงบิน หนวยรบ      

และสวนสนับสนุน เพ่ือใหหนวยเก่ียวของและประชาชนไดประจักษถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ

ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจําลองการปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ 

อาทิ การบินเฝาตรวจและลาดตระเวน การชี้เปาทางอากาศ และการปฏิบัติการทางไซเบอร, การบินตอบโตทางอากาศเชิงรุก

และเชิงรับ, การกดดันการปองกันภัยทางอากาศของขาศึก, การลําเลียงทางอากาศ, การบินควบคุมไฟปา การเฝาตรวจและ

ลาดตระเวนทางอวกาศ การคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนท่ีการรบ การปองกันภัยทางอากาศและตอตานอากาศยาน และการ

ลําเลียงทางอากาศสายแพทย เปนตน โดยมีเหลาทัพตางๆ เขารวมการสาธิตและสังเกตการณ 

นอกจากนี้ ยังไดจัดหนวยมิตรประชากองทัพอากาศ ใหบริการทางการแพทย มอบชุดยาและเวชภัณฑ ผาหมกันหนาว 

และอุปกรณกีฬาใหแกโรงเรียนและประชาชนโดยรอบพ้ืนที่สนามฝกใชอาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกดวย สําหรับการแขงขัน

การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปนกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยไดพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ         

จากการแขงขันใชอาวุธทางอากาศในอดีต ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของกองทัพอากาศทั่วโลก เปนการทดสอบ

และประเมินขีดความสามารถการใชอาวุธ และการปฏิบัติภารกิจของนักบิน ตลอดจนเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของเปนรายบุคคล    

หมูบิน ฝูงบิน หรือหนวยรบ โดยในปจจุบันไดเพิ่มเติมรูปแบบใหสอดคลองครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น            

ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 

กองทัพอากาศมีความมุงมั่นท่ีจะยกระดับการเปนกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน 

ขอมูลขาวสาร และกําลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเตรียมความพรอมในการชวยเหลือประชาชน เพื่อตอบสนองได

ทันเหตุการณ 

 



วันอังคารที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                  หนา ๓ 

กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนประชาชนรวมอุดหนุนสินคาจากเกษตรกร ในกิจกรรม  

“ทัพฟาชวยชาวนา” ระหวางวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 

   

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ รวมอุดหนุนสินคาจากเกษตรกร ในกิจกรรม “ทัพฟาชวย

ชาวนา” เมื่อวันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)  

ตามที่กระทรวงกลาโหมมีนโยบายใหหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ ชวยเหลือและบรรเทา           

ความเดือดรอนใหกับเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้ไดเกิดปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําตอเนื่อง โดยเฉพาะขาวเปลือก     

ทําใหชาวนาไดรับความเดือดรอนอยางหนัก ซึ่งในชวงเวลานี้อยูระหวางการเก็บเก่ียวผลผลิตของชาวนาหลายพ้ืนที่           

อีกทั้งยังประสบปญหาน้ําทวมขาวซ้ําขณะเก็บเกี่ยว และดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19    

ทําใหการจําหนายขาวสารออกสูผูบริโภคประสบปญหามากขึ้นยิ่งกวาเดิม 

เพ่ือเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกร และสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม 

กองทัพอากาศ ไดกําหนดจัดกิจกรรม “ทัพฟาชวยชาวนา” ระหวางวันท่ี ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา    

ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจรวมอุดหนุนสินคาจากเกษตรกร อาทิ ขาวเหนียวกํ่า 

กิโลกรัมละ ๕๐ บาท    ขาวเหนียวขาว กิโลกรัมละ ๒๖ บาท ขาวเหนียวขาวปลอดสาร กิโลกรัมละ ๓๕ บาท ขาวกลองมะลิ

แดงอินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท ขาวกลองหอมมะลิ ๑๐๕ อินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 

ขาวกลองหอมนิลอินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาทขาวกลองไรซเบอรี่อินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ     

๗๐ บาท  และขาวกลองผสม ๕ สายพันธุอินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การจําหนายขาวสารจากเกษตรกรจังหวัดยโสธร, การขายพันธุไม

ดางและตนไมสวยงาม, การจัดอบรมฝกอาชีพ (ไมมีคาใชจาย), ตลาดนัดของอุปโภคบริโภค และสินคาลดราคา 

ทั้งนี้ เพ่ือใหพ่ีนองประชาชน ไดมีโอกาสเขาถึงผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งเปนการชวยเหลือเกษตรกรใหมี

จุดจําหนายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร และชวยบรรเทาผลกระทบกับเกษตรกร ในขณะนี้ 

รวมบันทึกเทปรายการ “Airforce Young Idols: คุยเมาท เลาประวัติศาสตร”  

ในกิจกรรม “รําลึก ๘๐ ป สดดุีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” 

 
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ รวมบันทึกเทปรายการ “Airforce Young Idols:       

คุยเมาท เลาประวัติศาสตร” โดยมี เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศพัฒนกิจ (นองเทนนิส นักกีฬาเทควันโด) และ           

เรืออากาศตรีหญิง บัณฑิตา ศรีนวลนัด (นองพลอย นักกีฬาฟนดาบ) เปนผูดําเนินรายการในกิจกรรม “รําลึก ๘๐ ป        

สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑     

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

“หวงใย ไมทอดท้ิง” 

ผูบัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมเยียนสรางขวัญกาํลังใจใหแกหนวยบินแยก ฝูงบิน ๒๑๑ 

หลังจากเครื่องบิน F-5F ประสบอุบัติเหต ุ

  
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมคณะ เดินทางไปยังกองบิน ๔ อําเภอตาคล ี   

จังหวัดนครสวรรค ทันทีภายหลังทราบขาวเครื่องบินขับไลแบบที ่๑๘ ค (F-5F) ประสบอุบัติเหตุ ระหวางปฏิบัติภารกิจฝกบิน

ในพ้ืนท่ีอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพ่ือเยี่ยมเยียน สรางขวัญกําลังใจใหแกนักบินและขาราชการ ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑            

ซึ่งอยูระหวางการออกหนวยบินแยก ณ กองบิน ๔ เพ่ือเตรียมเขารวมการแขงขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําป ๒๕๖๕      

โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ในโอกาสนี ้ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดกลาวกับนักบิน และขาราชการฝูงบิน ๒๑๑ โดยสรุปประเด็นสําคัญคือ "ความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นลวนไมมีใครอยากใหเกิด อุบัติเหตุครั้งนี้ทําใหกองทัพอากาศตองสูญเสียอากาศยานอันเปนที่รักไป นับเปน

เรื่องที่นาเสียดาย แตผูบัญชาการทหารอากาศเปนหวงนักบินมากกวา เพราะชีวิตเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ในความโชคราย แตเรา

ยังไดรับขาวดี คือนักบินทําการดีดตัวออกมาอยางปลอดภัย นั่นคือที่สุดของทุกสิ่งทุกอยาง และพรอมจะดูแลขวัญกําลังใจของ

นักบินและขาราชการฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ อยางเต็มที่ ขอใหทุกคนไมตองกังวล และกลับมาปฏิบัติงานใหได ขอใหฝูงบิน

อยาไดหมดกําลังใจ ใหตั้งม่ัน มุงมั่นในหนาที ่และปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ" 

ทั้งนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศไดแสดงความหวงใย และติดตามสถานการณการชวยเหลือนักบินที่ประสบอุบัติเหตุ

อยางตอเนื่อง รวมถึงประสานการปฏิบัติตางๆ อยางเต็มที ่เพ่ือชวยเหลือนักบินที่ไดรับบาดเจ็บใหดีที่สุด 

โฆษก ทอ.” เผย สาเหตอุบุตัเิหต ุF-5 ตก เกิดจากนกขนาดใหญบนิชนที่ดานหนาครอบของหองนกับิน 

ทําใหไมสามารถควบคมุการบินของเครื่องบินได 
เมื่อวันที ่๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยวา ความคืบหนาจากกรณี

ที่เครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๘ ค (F-5F) สังกัดฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติภารกิจการบินยุทธวิธี

ประยุกต ณ บริเวณสนามฝกใชอาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วา วันนี้นักบิน นาวาอากาศโท สุทธิเมศ อวมมา 

รูสึกตัวด ีและไดสื่อสารกับภรรยาถึงสาเหตุท่ีจําเปนตองสละเครื่อง ดวยการเขียนบอกวา เครื่องบินชนของแข็ง ทําใหฝาครอบ

หนาหองนักบินดานหนาแตก (Canopy) แลวมีนกเลือดสาดเขามาในหองนักบิน (Cockpit) และกระทบเขาที่หนาของตนเอง 

จึงรีบบังคับเครื่องบินหลบออกจากแหลงชุมชน และเครื่องบินไมสามารถควบคุมได (Uncontrol) เพราะดวยความเร็วของ

เครื่องบินประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง บวกกับความแรงของลมที่ทะลุผานเขามายังหองนักบิน จึงรีบดีดตัวออกมาจาก

เครื่องบิน (Eject) ในทาเกือบหงายทองและความสูงต่ํา รวมทั้งนักบินไดเขียนขอโทษผูบัญชาการทหารอากาศท่ีไมสามารถนํา

เครื่องบิน บินกลับมาลงสนามบินใหปลอดภัยไดดวย 

โฆษกกองทัพอากาศ กลาววา อยางไรก็ตามทางทีมนิรภัยการบินของกองทัพอากาศก็ยังคงเขาไปตรวจพ้ืนที่อุบัติเหตุ

เพ่ือสืบสวนและสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ และยังคงขอความรวมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเขาใกลพ้ืนที่อากาศ

ยานเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากอาจเปนอันตรายได 

นอกจากนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศไดมอบหมายให กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ลงพ้ืนที่เพื่อแสดงความขอบคุณ

ประชาชนท่ีใหความชวยเหลือนักบิน ตลอดจนเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ ครั้งนี้อยางเต็มที่ 



วันอังคารที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                  หนา ๕ 

กองทัพอากาศ และสมาคมแมบานทหารอากาศ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

 เราทําความด ีดวยหัวใจ เนื่องในวันคลายวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิและวันพอแหงชาติ 

 
คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานเปดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทํา    

ความดี ดวยหัวใจ เน่ืองในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช      

บรมนาถบพิตร วันชาต ิและวันพอแหงชาต ิ โดยกองทัพอากาศ และสมาคมแมบานทหารอากาศ รวมจัดกิจกรรม การทําความสะอาด

พ้ืนที่บริเวณสวนสุขภาพกองทัพอากาศ การปรับภูมิทัศนสวนหยอม ตัดแตงก่ิงไม ตัดหญา เก็บขยะ ปลูกตนทองอุไร เม่ือวันที่           

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ศูนยกีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป)  

 

 
 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๖ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๗ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗   

นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกใหความชวยเหลือ และมอบถุงยังชีพ น้ําดื่ม และผาหมกันหนาว      

ใหแกพ่ีนองประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี ผูนําชุมชนทองถิ่นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ บูรณาการรวมกัน

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก ในพ้ืนที่หมูที่  ๔ บานหนองจอก ตําบลทาสะทอน         

อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี พรอมทั้งพบปะพูดคุยและใหกําลังใจแกประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งประสบภัยน้ําทวม เมื่อวันที ่  

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

หนวยมิตรประชา กองบิน ๒๑ ออกชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 

   
นาวาอากาศเอก พฐา แกนทับทิม ผูบังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ 

ออกหนวยมิตรประชามอบผาหมกันหนาว ยาสามัญประจําบานและเวชภัณฑ หนากากอนามัย ใหกับ นายเสกสรรค สุขคุณ 

นายอําเภอดอนมดแดง และผูนําชุมชน เพ่ือนําไปแจกจายมอบใหกับประชาชนท่ีรับความเดือดรอนในพ้ืนที่อําเภอดอนมดแดง 

จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  

 
 

E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

ขอเชิญกาํลงัพลกองทพัอากาศร่วมโหวตใหก้าํลงัใจ จ.ท.หญิง ธิติกุล อินศิริ "นอ้งปลายฟ้า ตวัแทนจาก

กองทัพอากาศ ในการประกวดขวัญใจงานกาชาดประจาํปี 2564 ใหไ้ดร้บัรางวัลขวัญใจประชาชน 

(Popular Vote)  
ตามลิงคนี์https://activity.redcrossfair.com/vote/info/126 โดยขนัตอนการโหวต 

มีดงัตอ่ไปนี 
1.กดใหด้อกไมแ้กนอ้งปลายฟ้า เพือรวมเป็นส่วนหนงึในการบรจิาคใหก้บัสภากาชาดไทย  
1 ดอก   เทา่กบัการบรจิาค 10 บาท  
10 ดอก  เทา่กบัการบรจิาค 100 บาท                         
50 ดอก เทา่กบัการบรจิาค 500 บาท 
100 ดอก     เทา่กบัการบรจิาค 1000 บาท  
2. กดมอบดอกไมใ้หก้บันอ้งปลายฟ้า จะปรากฏหนา้การชาํระเงิน คลกิทีแถบชาํระเงินสีเขียว จะปรากฏ 

QR Code ใหบ้รจิาคเงิน  
***หากทา่นใชมื้อถือในการโหวต ตอ้งแคปหนา้จอเพือนาํไปสแกนในแอพลิเคชนัธนาคารของทา่น*** 
3. กดรว่มบรจิาค เมือเสรจ็เเลว้จะปรากฎขอ้ความว่าทา่นไดร้ว่มบรจิาคและโหวตใหก้ับนอ้งปลายฟ้าเป็น

ทีเรียบรอ้ยเเลว้  เพียงเทา่นี ทา่นก็จะไดเ้ป็นส่วนหนงึในการบรจิาคใหก้ับสภากาชาดไทย และยงัไดโ้หวต

ใหน้อ้งปลายฟ้าไดเ้ป็นขวัญใจงานกาชาด  แลว้มาร่วมสนุกตลอด 24 ชม.กับงานกาชาดออนไลน ์    

ตงัแต่วนัที 14-27 ธ.ค.64นี 


